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Sveikatos netolygumai (angl. health inequality) – tai sveikatos 
būklės skirtumai tarp įvairių gyventojų grupių.  

 

Gyventojų sveikatos netolygumus nulemia: 

• Gyvensena ir elgsena (alkoholio vartojimas, narkotikų vartojimas, 
rūkymas ir kt.) (50 proc.);  

• Genetiniai ir biologiniai veiksniai (genetika, lytis ir amžius) (20 proc.);  

• Aplinka (socialinė aplinka, fizinė aplinka) (20 proc.);  

• Sveikatos priežiūros paslaugos (kokybiškos sveikatos priežiūros 
prieinamumas, sveikatos draudimas) (10 proc.).  

 
Šaltinis: Valentienė J., Nedzinskienė L., Liuima V. ir kt. 2016. Sveikatos netolygumų stebėsena ir vertinimas: 

rekomendacijos.  

 



• Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2007, 2011, 
2014 m. atliko tris 18-64 m. amžiaus suaugusiųjų gyventojų gyvensenos 
ir sveikatos tyrimus.  

• Tyrimo instrumentas: apklausai raštu buvo sudarytas klausimynas, 
remiantis „Suaugusių Lietuvos gyventojų gyvensenos tyrimo“ 
klausimynu. 

• 2015 m. buvo atlikta palyginamoji analizė (2007, 2011, 2014 m.), kuria 
buvo siekiama išanalizuoti kaip keitėsi Klaipėdos rajono gyventojų 
elgsena (rūkymas, alkoholio vartojimas, mitybos įpročiai, fizinis 
aktyvumas) pagal atitinkamus socialinius-ekonominius rodiklius – 
amžių, lytį, gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, išsilavinimą, darbą 
(veiklą/užimtumą). 



*p<0,05   **p<0,0001 

1 pav. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais pagal lytį, proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



  <24 m. 25-34 m. 35-44 m. 45-54 m. 55-64 m. 

2007 61,9 *37,7 *58,2 52,6 *34,5 

2011 58,4 55,4 62 *64,2 *60,3 

2014 46,7 *53,9 *39 *50,4 57,1 

1 lent. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais pagal amžiaus grupes, proc.  

*p<0,05 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų gyvensenos ir sveikatos 

tyrimai  

 

 



              *p<0,0001 

2 pav. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais pagal gyvenamąją vietą, proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



              *p<0,05 

3 pav. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais pagal išsilavinimą, proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



4 pav. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais pagal šeimyninę padėtį, proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



           *p<0,05 

5 pav. Respondentų rūkymas kasdien ir kartais pagal užimtumą, proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



           *p<0,05   *p<0,0001 

6 pav. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę 

pagal lytį proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



  <24 m. 25-34 m. 35-44 m. 45-54 m. 55-64 m. 

2007 *21,6 22,6 28,8 29,3 26,5 

2011 29,2 24,3 18 *24,5 24,5 

2014 *45 33,9 25,5 *35,7 33,3 

2 lent. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę 

pagal amžiaus grupes, proc.  

   *p<0,05 

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų gyvensenos ir sveikatos 

tyrimai  



                          *p<0,05    

7 pav. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę 

pagal gyvenamąją vietą, proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



            *p<0,05   **p<0,0001 

8 pav. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę 

pagal išsilavinimą, proc.  

Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



            *p<0,05    

9 pav. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę 

pagal šeimyninę padėtį, proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



            *p<0,05    

10 pav. Respondentų bet kokio alkoholio vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę 

pagal užimtumą, proc.  
Šaltinis: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suaugusių gyventojų 

gyvensenos ir sveikatos tyrimai  



Apibendrinimas (1) 

Klaipėdos rajono savivaldybėje mažėja rūkančiųjų dalis. Tačiau egzistuoja sveikatos 
netolygumai, padidėjo rūkymo skirtumas tarp šių grupių:  

• miesto ir kaimo gyventojų (daugiau rūko miesto gyventojai); 

•  tarp aukštąjį ir pradinį, pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau rūko pradinį, 
pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys); 

•  tarp aukštąjį ir vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau rūko vidurinį 
išsilavinimą turintys asmenys); 

• tarp išsiskyrusių, našlių ir nevedusių, netekėjusių (daugiau rūko išsiskyrę, našliai); 

• tarp išsiskyrusių, našlių ir vedusių (ištekėjusių) (daugiau rūko išsiskyrę, našliai); 

• tarp nedirbančių ir sėdimą darbą dirbančių (daugiau rūko nedirbantys), 

•  tarp sunkų darbą ir sėdimą darbą dirbančių (daugiau rūko sunkų darbą dirbantys 
asmenys). 



Apibendrinimas (2) 

Klaipėdos rajono savivaldybėje alkoholinių gėrimų vartojimas didėja, padidėjo alkoholinių 
gėrimų vartojimo skirtumai tarp šių grupių:  

• vyrų ir moterų (daugiau alkoholį vartoja vyrai); 

• tarp miesto ir kaimo gyventojų (daugiau geria miesto gyventojai); 

• tarp pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau išgeria pradinį, 
pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys); 

•  tarp aukštąjį ir pradinį, pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų (daugiau išgeria pradinį, 
pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys); 

•  tarp vedusių, ištekėjusių, gyvenančių nesusituokus ir nevedusių, netekėjusių (daugiau alkoholį 
vartoja nevedę, netekėjusios); 

• tarp išsiskyrusių, našlių ir nevedusių, netekėjusių (daugiau alkoholį vartoja nevedę 
(netekėjusios) asmenys); 

• tarp išsiskyrusių ir vedusių (ištekėjusių) (daugiau išgeria vedę, ištekėjusios); 

• tarp sėdimą darbą dirbančių ir nedirbančių asmenų (daugiau geria nedirbantys asmenys). 


